
 السبت
  12 فبراير 2011  

 6 
 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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 آالء الخليفة

  في إطار اجلهود الداعمة ملســـيرة مكتب االستشـــارات 
والدورات التدريبية مبركز اللغات بجامعة الكويت، صرح 
مدير مركـــز اللغات بالنيابة إبراهيـــم نصير بأنه قد تقرر 
عقد دورات توفل لهذا الفصل الدراســـي، حيث ستبدأ هذه 
الدورات باختبار لتحديد املســـتوى وذلك لتعريف الطلبة 
بنقاط الضعف لديهم ومن ثم التركيز على هذه النقاط، كما 

أشار نصير الى ان الدورات ستبدأ من تاريخ ٢٠١١/٣/٦ خالل 
الفترة املسائية وملدة ٦ أسابيع من ٥ الى ٨، وقال نصير ان 
دورة التوفل احمللي ستكون للمتقدمني للدراسة في الكويت 
وطلبة الدراسات العليا والتوفل الدولي لطلبة الثانوية وطلبة 
املاجستير الراغبني في احلصول على بعثة دراسية خارج 
الكويت، وذلك حتى يتفادوا التأخير بعد تخرجهم واستكمال 
شروط البعثات واستغالل الدورة الجتياز اختبار التوفل. 

 بدء التسجيل لدورات التوفل المحلي والدولي واللغات بمركز اللغات 
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اأطفال بحر �صالة ت�صلـيـة

 محمد الخالدي
  نظمت إدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل التابعة 
لقطاع التخطيط والتنمية بالتنسيق مع نادي العاملني 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوما عائليا 

للعاملني بالقطاع في مخيم الهيئة بحضور نائب املدير 
العـــام للتخطيط والتنمية د.عبدالعزيز تقي وعدد من 

مديري االدارات والعاملني بها.
  وأكد مدير ادارة متابعة اخلريجني وسوق العمل د.حسني 

قاســـم اهمية التواصل االجتماعي بني العاملني بالهيئة 
إلضفاء روح التواصل بني افراد االدارة والقطاع. 

  تخلل اليوم الترفيهي اقامة مجموعة من االنشـــطة 
االجتماعية واملسابقات التي القت استحسان احلضور. 

 د.عبدالعزيز تقي متوسطا املشاركني في اليوم الترفيهي 

 يوم ترفيهي للعاملين بـ «التخطيط والتنمية»

 اتحاد التطبيقي: نرفض تشكيك «المستقلة» في أدائنا دون مبرر 
 آالء خليفة

  اســـتنكرت مســـؤولة رحلة العمرة في 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب مرمي الفيلكاوي 
الهجوم غير املبرر من قائمة املستقلة على 
االحتاد وانتقادها احلاد لرحلة العمرة املزمع 
الى األراضي  تسييرها للطالب والطالبات 
املقدســـة. ولفتت الى ان ما زعمه منســـق 
املســـتقلة ينافي احلقيقة والواقع، وما هو 
اال وســـيلة ملهاجمة االحتاد والتشكيك في 
اخلدمات التي يقدمها جلموع الطلبة، معتبرة 
ان ذلك إمنا يدل على افالس وضعف مستقلتهم 
ودليل واضح علـــى خلو القائمة من الفكر 

واملبادئ واألهداف، فإذا كان فكرهم ومبدؤهم 
توجيه التهم لآلخرين دون دليل أو برهان 
فبئس ما يحملونه من افكار هدامة تسمح 
ملنسقهم بإلقاء التهم جزافا دون دليل ملموس 
وبأســـلوب بعيد كل البعد عن أصول النقد 
البناء والهادف، ونقول للقائمة املستقلة ان 
كل إناء ينضح مبا فيه ومحاوالتكم هذه ما 
هـــي اال هذيان وإفالس نقابي وعدم معرفة 

بأصول العمل النقابي.
  وأعربـــت الفيلـــكاوي عن بالغ أســـفها 
للمســـتوى الذي وصلت اليه املستقلة في 
طرحها، وقالت: نحـــن في مرحلة جامعية 
ويجب ان نعي ما نقـــول، واذا أراد احدهم 

ان يتهم زمـــالءه فالبد ان يكون لديه دليل 
دامغ وأال يكون مبجرد الكالم فقط، مشيرة 
الى ان املستقلة لم تنظم رحلة عمرة، ومن 
املعيب ان نعلن عن قيمة تعاقدنا مع شركة 
السياحة حتى ال يقال انها مّنة من االحتاد 
على زمالئـــه الطلبة، ألن االحتاد قدم دعما 
كبيرا للرحلة، مؤكدة ترحيبها بأي كان لزيارة 
مقر االحتاد واالطالع على العقد املبرم مع 
شركة السياحة والتأكد من مبلغ الدعم املقدم 
من االحتاد لتلك الرحلة املباركة، ولفتت الى 
ان الهيئة اإلدارية باالحتاد لم تسع اال لنيل 
األجر من اهللا تعالى، وتقدمي أفضل ما لديها 

من خدمات للطالب والطالبات. 

 الشيخ احمد العبداهللا خالل لقائه وفد الرابطة

 وفد من رابطة الطب أطلع العبداهللا
   على مهامها وأعمالها للعام الحالي

 مساعد العنزي حصل على الدكتوراه
  في القانون العام من الجامعة اللبنانية 

 آالء خليفة
  اعلـــن احمد العلـــي رئيس 
رابطة طلبة الطب الكويتية أن 
وفد الرابطة التقى الشيخ احمد 
العبـــداهللا وزير االعالم ووزير 
النفط وقد قام الوفد بشرح موجز 
ألعمال الرابطة ومهامها كما شرح 
له االعمـــال املدرجة على اجندة 
الرابطة للعام احلالي، هذا وتوجه 
العلي بجزيل الشكر للشيخ احمد 
العبداهللا لدعمه املتواصل لرابطة 
الكويتية وحرصه  طلبة الطب 

علـــى التواجـــد معهم ســـنويا 
في احدى املناســـبات وتكرميه 
ألبنائـــه طلبة وطالبـــات كلية 
الطب، وشملهم برعايته وعلى 
الصعيد ذاته تقدم الشيخ احمد 
الرابطة  العبداهللا بالشكر لوفد 
التكرمي  الزيارة وهذا  على هذه 
مبديا اعجابـــه بالعمل النوعي 
الكويتية  الطـــب  لرابطة طلبة 
مؤكدا حرصه على التواجد مع 
ابنائه طلبة الكلية مؤكدا استمرار 
دعمه للرابطة واعجابه الشديد 

بنشـــاطهم امللحوظ وتنظيمهم 
واهتمامهم بـــكل ما يهم الطلبة 
العلـــي تصريحه قائال:  وختم 
لقد اثلج صدورنا هذا االهتمام 
من وزير النفط ونتمنى ان يتم 
دعمنا من قبل جميع املؤسسات 
والشركات وقطاعات الدولة فنحن 
في النهاية نعمل على تقدمي كل 
ما يصب في مصلحة طالب الطب 
ويعتبر عائـــق التمويل املادي 
من اكبر العوائق التي نواجهها 

باستمرار. 

 ضمن احتفالها باألعياد الوطنية للبالد 

 الجامعة المفتوحة أطلقت مسابقتها الوطنية
  في الشعر وكتابة المقال والتصوير الفوتوغرافي 

 علي احلبابي

 آالء خليفة
  دعا فـــرع اجلامعة العربية 
املفتوحـــة بالكويـــت طـــالب 
وطالبات اجلامعة للمشـــاركة 
واملساهمة مبسابقتها الوطنية 
حتـــت عنـــوان «الكويـــت في 
عيون طلبة اجلامعة املفتوحة» 
مبناســـبة الذكرى اخلمســـني 
الســـتقالل الكويـــت والذكرى 
العشرين ليوم التحرير، ومرور 
٥ ســـنوات على تولي صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
  ووفقـــا لتصريح مســـاعد 
املدير للشؤون اإلدارية واملالية 
ومسؤول األنشـــطة الطالبية 
في اجلامعة العربية املفتوحة 
فرع الكويت د.علي احلبابي انه 
انطالقا من مسؤوليتنا الوطنية 

جتاه وطننا الغالي وفي سبيل 
حتفيز روح االبداع الوطني لدى 
طلبة اجلامعة مبناسبة األعياد 
الوطنية نعلن عن اقامة اجلامعة 
مسابقة الكويت في عيون طلبة 
اجلامعة والتي تنقسم الى ثالث 
مسابقات في مجاالت مختلفة.

  وأضاف د.احلبابي ان اجلزء 
األول من مسابقتنا هي مسابقة 
الشعر الفصيح، الختيار أفضل 
٣ قصائد ال يتجاوز عدد أبيات 
أبيات،  الواحـــدة ١٠  القصيدة 
حيث يكون موضوع القصيدة 
مشتمال على املناسبة الـ ٥٠ عاما 
لالستقالل، أو ذكرى مرور ٢٠ 
عاما ليـــوم التحرير، أو مرور 
٥ ســـنوات على تولي صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمـــد مقاليـــد احلكم، حيث 

سيحصل الفائز األول على مبلغ 
١٥٠ دينارا، بينما يحصل الفائز 
الثاني على ١٠٠ دينار، والثالث 
على ٥٠ دينارا شريطة ان يكون 

الطالب مقيدا في اجلامعة.

  وتابـــع د.احلبابي قائال: اما 
املســـابقة الثانية فهي مسابقة 
املقال، حيـــث ال يتجاوز املقال 
الواحد ١٠٠٠ كلمة ويكون معبرا 
الوطنية  املناسبات  عن احدى 
الثالث، ويحصل األول على مبلغ 
١٥٠ دينارا، بينما يحصل الثاني 
علـــى ١٠٠ دينار، والثالث على 

٥٠ دينارا.
  بينما تكون املسابقة الثالثة هي 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي، 
ويشترط ان تكون الصورة عن 
الكويت قدميا أو حديثا باألبيض 
واألســــود أو باأللوان، وتكون 
املشاركة بصورة فوتوغرافية من 
تصوير املشارك وان يكون مقاس 
الصورة ٦٠×٩٠سم ومعبرة عن 
احدى املناسبات الوطنية الثالث 
أو عــــن التطــــور العمراني في 

الكويت، يحث سيحصل الفائز 
األول على مبلغ ١٥٠ دينارا، بينما 
يحصل الفائز الثاني على مبلغ 
١٠٠ دينار، والفائز الثالث على 

٥٠ دينارا.
  ودعا احلبابي جميع اجلموع 
الطالبية في اجلامعة املفتوحة 
ان  الى  الى املشاركة، مشـــيرا 
آخر موعد لتلقي املشاركات في 
املسابقة يوم االربعاء ٢٣ فبراير 
اجلـــاري في مكتـــب التطوير 
الطالبي مبقـــر اجلامعة ـ فرع 
الكويتـ  خيطان، في الســـاعة 
الثانية عشرة ظهرا حيث سيتم 
االعالن عن أسماء الفائزين في 
األسبوع األول من شهر مارس 
املقبل وسيتضمن اإلعالن موعد 
تكرمي املشاركني وتوزيع اجلوائز 

على الفائزين. 

 مرمي الفيلكاوي

 مساعد العنزي يقدم رسالة الدكتوراه إلى برجس البرجس

العنزي على   حصل مســــاعد 
شهادة الدكتوراه في القانون العام 
بدرجة جيد جــــدا عن أطروحته 
التي حملت عنوان «املبادئ العامة 
الدوليــــة اإلنســــانية التي حتكم 
النزاعات املسلحة» من اجلامعة 

اللبنانية. 
أمام أعضاء    وأكد د.العنــــزي 
جلنــــة متخصصة مــــن اجلامعة 
اللبنانية أهميــــة وضع ضوابط 
إنسانية بأشكال جديدة لدى أطراف 
العنف املسلح بهدف حماية املدنيني 

واألعيان املدنية. 
  وشــــدد على ضــــرورة تنفيذ 
اتفاقيات جنيڤ األربع للعام ١٩٤٩ 
والبروتوكلني اإلضافيني للعام ١٩٧٧ 
حول حماية األسرى واجلرحى. 

  وقــــال ان مكافحــــة النزاعات 
الدولية حلماية اإلنســــانية يبدأ 
بضرورة حظر صناعة وانتشار 
األســــلحة أي كان نزعها ووضع 
اتفاقيــــات جديدة دولية حتد من 
انتشار األسلحة احملرمة دوليا. 

  وفي هذا اإلطار رأى العنزي ان 
الوقت قد حان لتطوير اتفاقيات 
جنيڤ لضمــــان تنفيذها من كل 
الدول دون استثناء مشددا على 
ضــــرورة ان تعــــي كل القــــوات 
املسلحة في الدول بالقانون الدولي 

اإلنساني. 
  وأعرب العنزي عن أمله في ان 
تكون املبادرات والتوصيات التي 
تصدر عن اللجنة الدولية للصليب 
األحمر ملزمة للدول خاصة أنها 
تتعلق بالقواعد اإلنسانية، مشيرا 
إلى ان انتهاك هــــذه القواعد من 
أطراف النزاع يعتبر انتهاكا لقواعد 

القانون الدولي اإلنساني. 
  وأكد على املسؤولية التي تقع 
على عاتق املجتمع الدولي في العمل 
على محاكمة اجلماعات أو األفراد 

التي ترتكب جرائم إبادة جماعية 
وجرائم أخرى ضد اإلنسانية وفقا 
لنظام احملكمة اجلنائية الدولية. 
   وتضمنــــت األطروحة ثالثة 
أقسام رئيسية وهي مفهوم ونطاق 
تطبيق القانون الدولي اإلنساني 
والعناصر املكونة ملبادئه األساسية 
واملضامــــني القانونيــــة للمبادئ 
األساسية للقانون الدولي اإلنساني 
ومدى التزام أطراف النزاع املسلح 
مببادئ القانون الدولي اإلنساني.   
واشتملت على عناوين رئيسية 
تتصل بتنظيم وتســــهيل دخول 
املســــاعدات إلى أطراف النزاعات 
املســــلحة واحلق في حماية هذه 
املســــاعدات والســــماح بدخولها 
وتوزيعها واألزمات التي تتعرض 
لها جلان املساعدات الدولية خالل 
النزاعات املسلحة والعنف الطائفي.   
وتطرق الباحث في إحدى فصول 

أطروحته الى االنتهاكات اإلسرائيلية 
اجلسيمة خالل حربيها على قطاع 
غزة ولبنان، مبينا جسامة هذه 
القانون  االنتهاكات من منظــــور 
الهجمات  الدولي اإلنساني جلهة 
املتعمدة والعشوائية ضد املدنيني 
واستخدام األسلحة احملرمة دوليا 

كالفوسفور األبيض. 
   وفي ختام مناقشة األطروحة 
مت عــــرض فيلــــم وثائقــــي عن 
املســــاعدات السخية التي قدمتها 
الكويتي  الهــــالل األحمر  جمعية 
إلى كل مــــن املتضررين في غزة 
ولبنان إبــــان تعرضهما للعدوان 

اإلسرائيلي. 
  وأهدى العنزي أطروحته إلى 
رئيس جمعية الهالل األحمر برجس 
البرجــــس عرفانا وتقديرا لدوره 
في املجال اإلنساني على املستوى 

احمللي والعاملي.  


